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ABSTRAKSI  
 
Perkembanngan teknologi komunikasi belakangan ini bergerak secara cepat dan 

pertumbuhannya melaju seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti 

menyebabkan persaingan yang ketat. Persaingan tersebut membuat perusahaan dituntut 

untuk mampu memberikan hasil kerja yang terbaik. Diperlukan pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik dalam mengelolah karyawan. Telkomsel merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi yang selalu dituntut 

untuk dapat mengelolah karyawannya dengan baik. Dengan menggunakan konsep locus 

of control perusahaan dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi dasar seorang 

karyawan dalam mengontrol perbuatan mereka dalam bekerja. Karena sikap seorang 

individu terhadap pekerjaannya juga dipengaruhi bagaimana persepsi individu tersebut 

terhadap pekerjaannya sehingga tercapai kepuasan dalam bekerja. Peningkatan kepuasan 

kerja akan mengakibatkan meningkatnya kinerja. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan 

yang akan dicapai dalam menentukan sejauh mana pengaruh secara signifikan baik secara 

bersama-sama, maupun secara partial dari masing-masing variabel antara locus of control 

internal dan locus of control eksternal terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua 

adalah mengetahui pengaruh dominan secara signifikan antara locus of control internal 

dan locus of control eksternal terhadap kepuasan kerja karyawan. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh karyawan GraPARI Telkomsel Surabaya, dengan jumlah sampel yang di 

ambil adalah sebanyak 43 karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan alat uji analisis 

regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan alat bantu descriptive statistic 
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dari SPSS for windows versi 11.5. Dengan diolah menggunakan SPSS maka 

menghasilkan persamaan regresi linier berganda Y = 3.745 + 0.301 X1 - 0.202X2 + e. 

Dalam proses pengolahan data tersebut maka dilakukan pengujian atas hipotesis yang 

telah ditentukan. Maka dapat diperoleh simpulan pada hipotesis yang pertama bahwa 

terdapat pengaruh secara bersama-sama yang signifikan antara locus of control internal 

(X1) dan locus of control eksternal (X2) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). Dengan 

koefisien determinasi sebesar 43 %. Secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat sebesar 15,076. Secara parsial 

menunjukkan bahwa locus of control internal (X1) berpengaruh sebesar 3,990 dan locus 

of control eksternal (X2) berpengaruh sebesar -3,517. Dengan menggunakan nilai beta 

locus of control internal (X1) merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

dibandingkan dengan locus of control eksternal (X2) terhadap kepuasan kerja (Y), karena 

nilai beta locus of control internal (X1) bernilai lebih besar yaitu 0,477 dibandingkan 

locus of control eksternal (X2) yang bernilai –0,421.   
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